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Alta de Lisboa lança novo empreendimento  

 

Casas do Parque adoptam soluções solares térmicas 

para reduzir consumo energético  
 

Soluções Solares da Vulcano foram as seleccionadas para integrar o recém-inaugurado 

empreendimento da Alta de Lisboa 

 

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2011 - A Vulcano, marca líder em soluções de água quente e solar térmico, 

foi a marca seleccionada para o projecto de implementação de Soluções Solares Térmicas no novo 

empreendimento Casas do Parque, na Alta de Lisboa, inaugurado no passado mês de Setembro. O 

mais recente projecto da SGAL – Sociedade Gestora da Alta de Lisboa, em parceria com a MSF, 

segue, assim, as novas tendências de construção sustentável, através da adopção das energias 

renováveis.   

 

O empreendimento, que marca a 1ª fase da Malha 6 da Alta de Lisboa, é composto por 9 edifícios de 

habitação colectiva, que totalizam 202 apartamentos de diferentes tipologias. A instalação dos sistemas 

solares térmicos Vulcano, da responsabilidade da empresa Sotecnisol, teve como objectivo a redução 

do consumo energético necessário para o aquecimento de águas, permitindo a maior eficiência 

energética dos edifícios, bem como a minimização do impacto ambiental.  

 

O projecto incluiu a instalação de 218 colectores solares térmicos, bem como equipamento individual 

por apartamento de apoio à produção de águas quentes, nomeadamente caldeiras Lifestar da Vulcano. 

Esta caldeira é também responsável pelo aquecimento central das habitações, distribuindo o calor 

através de radiadores de alumínio e toalheiros de casa de banho, ambos da marca Vulcano.  

 

O empreendimento das Casas do Parque alia, assim, eficiência energética e responsabilidade 

ambiental a equipamentos de luxo, modernos e contemporâneos. O projecto resultou de uma parceria 

entre a Vulcano e a empresa responsável pelo projecto de instalação, Sotecnisol Energias.  

  
Sobre a Vulcano 
 
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano oferece as melhores soluções de água quente, com uma 
gama de produtos para consumo sanitário e utilizações domésticas e para aquecimento central em três 
segmentos: Esquentadores e Termoacumuladores, Aquecimento Central e Solar. Desde a aquisição 
pelo Grupo Bosch em 1988, a marca Vulcano é produzida pela Bosch Termotecnologia S.A., actual 
denominação da unidade de Aveiro, ex-Vulcano Termodomésticos SA líder do mercado europeu desde 
1992, terceiro produtor mundial de esquentadores, e centro de competência da Robert Bosch para este 
produto (água quente).  
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Uma das áreas prioritárias de actuação da Vulcano é a utilização de energias renováveis, 
nomeadamente a energia solar. A energia solar pode ser utilizada para obter o calor necessário para 
aquecer a água, com fins domésticos, piscinas ou fins industriais e dar apoio aos sistemas de 
aquecimento central. 
Para mais informações visite www.vulcano.pt  
 
 

 
 


